
Doorgerekend voorbeeld 1: 
Verankerde damwand met 
grondwaterontspanner 

Eon van de mogelijkheden om de 
Ievensduur van een verankerde 
damwand te verlengen is het 
plaatsen van een waterontspanner 
vlak naast de bestaando damwand. 
Daarmee kan do waterspanning 
in het zand tijdons maatgevende 
omstandigheden enigszins worden 
verlaagd. 
Berekeningen lieten daarbij een 
gunstig effect zion op do buigende 
momenten in do damwand waar-
door do aanwezigo constructie 
in combinatie met de wateront- 

Figuur 1 - 
spanner woor aan de norm voldoot. lllustratie 
Dit effect is wel afhankelijk van de dwarsdoorsnede 
vorlaging van de watorspanningen verankerde damwand 
in de botroffende zandlaag. De in combinatie met 
uitgovoerde berekeningen laton drainageconstructie 
doze rolatie duidelijk zien. (hybrideoplossing). 
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De verre toekomst is onzeker, zeker wat betreft 

klimaatverandering en socio-economische ontwik-
kelingen. Daarom staat in de aanpak van het 

Deltaprogramma adaptief deltamanagement 
centraal: ver vooruit kijken naar de opgaven die 

voor ons liggen en met die kennis op tijd de 
maatregelen nemen die op dat moment nodig en 

betaalbaar zijn. Daarbij zorgen we ervoor dat we 

steeds flexibel kunnen inspelen op nieuwe kansen 

en nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld door de kust te 

versterken met zandsuppleties die we eenvoudig 

kunnen aanpassen als dat nodig is: meer of minder 

suppleren, of op een andere plaats. 

In de dijkversterkingswereld heeft dit adaptieve 

denken nog wat mindervoet aan de grond gekregen. 
Dat heeft er ook mee te makeri dat een schop in de 

dijk vaak een heel gedoe met zich meobrengt voor 
de omwonenden. Waterschappen versterken 

lever in één keer de dijk goed om de komende 50 

jaar niet meer terug hoeven te komen. Duurzaam, 
zou je kunnen zeggen. De Engelsen zijn wat 

genuanceerder dan wij in het beg rip duurzaam-
heid. Zij maken bij duurzaamheid onderscheid in 
durable (lang meegaan) en sustainable (toekomst-
bestendig waaradaptiviteit en meekoppelkansen 

onder vallen). Wij richten ons in de dijkenwereld 

vaker op de durability kant van de duurzaamheid. 
Door minder in sustainability termen te denken 

laten we kansen liggen bijvoorbeeld qua kosten-
efficiency en toekomstbestendigheid. 

Rijkswaterstaat zijn hybride oplossingen nader 
onder de loep genomen. Hier zal verder op ingo-

zoomd worden. 

Watzijn hybride oplossingen? 
Dijken met grond versterken is nog steeds de 

goedkoopste en meest logischo manier. Dus waar 
dat kan en grondverwerving niet al te duur is 

ligt het voor de hand om dat te doen. In gebieden 
waar dat minder gemakkelijk is omdat er bijvoor-

beeld bebouwing langs de dijk Iigt wordt vaak 
teruggevallen op damwanden. Het plaatson van 

een stalen damwand is in principe een tiJdelijke 
maatrogel al wordt dat vaak niet zo gezien. 
Damwandon trekken door hun hoge stijfheid veel 

kracht naar zich toe waardoor de sterkte van 

de grond minder efficient wordt benut en in feite 
grotendeels wordt overgenomen. Staal is duur en 

het intrillon kan hinder en schade veroorzaken. 
Daar moet wol bij worden vermeld dat er op dit 

moment in de damwandenwereld veel ontwikke-
lingen zijn om damwanden verder te optimaliseren 
zowel op vlak van rekenmethoden als om trillings-
hinder te verminderen. Het functioneren van de 

stalen damwand zal op den duur minder worden 
door dog radatie of door een toenemende belas-
ting op de damwand. Als de waterkering wordt 

afgekeurd bij de wettelijke beoordefing is do 

vraag hoe de damwand vervangen of uitgebreid 
zou kunnen worden. Damwanden staan meestal 

dicht bij bebouwing waardoor het lastig zal zijn 

om ze te verwijderon zonder schade aan te richten 

aan do nabijgelegon bebouwing, zeker als ze 

verankerd zijn. Daarom is het van belang omvroeg-

tijdig te gaan nadenken overdo mogelijkheden die 
er zijn voor het verlengen van de Ievensduur van 
damwanden. 

De vragon die eigenlijk voorliggen zijn nog wat 

fundamenteler van aard: Hoeveel dijkstorkte 

kom je tekort? Hoe kun Jo het dijklichaam en de 

constructieve elementen daarbij meer met elkaar 
Iaten samenwerken van meet af aan? Vanuit die 
vragon kun Jo flexibelor denken wat je echt 

nodig hebt om te komen tot een finetuning van 
do dimensionering van de dijkversterking. 

Eon van do antwoorden daarvoor Iijkt te liggen in 

hybride oplossingen. Marktpartijon gevon aan dat 
hier kansen liggen, maar verdere concretisering 

blijkt lastig om diverse redonen. 
De term 'hybride oplossing' is afgolopon jaron al 
vakor opgedoken voor innovatieve oplossingen 
in do dijken zonder dat het bogrip scherp gedefi-

nieerd is. Ondor een hybride oplossing verstaan 
wij het combinoren van (tonminste) twee vor-

schillendo, bijzondore maatregolon bij een dijk-

versterking voor het tackolon van do ontwerp-
opgavo voor een faalmechanisme in dit goval 

Macro Stabiliteit Binnonwaarts. Hierbij telt een 

oplossing in grond niet moo. Het aanloggon van 

Op dit moment wordt op verschillende manieren 
gewerkt aan een meer adaptieve aanpak van dijk-

versterking. Enerzijds door het meer benutten van 
meekoppelkansen die voor financiële voordelen 
zorgen: zo is bijvoorbeeld een concept in ontwik-

keling dat de Meegroeidijk wordt genoemd. 

Hierbij wordt bagger uit de buurt gebruikt om de 
dijk met een aantal centimeter per jaar op te 
hogen waardoorversterking heel gradueel plaats-

vindt. Anderzijds kunnen hybride oplossingen 

bijdragen aan een adaptieve aanpak van dijk-
versterking. Bestaande damwanden kunnen bij 
afkeuren worden uitgebreid via hybride oplossingen 

waardoor een adaptieve aanpak mogelijk wordt. 
Qok kan bij dijkversterking nu al gebruik worden 
gemaakt van hybride oplossingen die op termijn 
makkelijker uitbreidbaar zijn. 

Binnen het Corporate lnnovatieprogramma van 
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dijkvernageling. Bij de uitwerking 	Figuur2 - 
van do case met een korte dam- 	Illustratie 

wand en dijkvernagoling is in de dwarsdoorsnede 

berokeningen gebleken dat de 
korte damwandin 
combinatie met  

twee constructieve elementon vernageling in  
elkaar goed versterken. bet binrientalud. 

II 

een stabiliteitsberm in combinatie met bijvoor-

beeld een damwand beschouwen we daarom niet 

als hybride oplossing. In feite is een hybride oplos-

sing dus een combinatie van twee verschillende 

versterkingstechnieken zoals langsconstructies 

(waar ook damwanden onder vallon), drainage-

technieken of grondverbetering waar samen-

working is tussen grond en bijzonder element en 

waar wordt afgeweken van de traditionele aan-

pak. Bij het toepassen van hybride oplossingen 

dient de veiligheidsbeschouwing op maat te wor-

den aangepast. Datvergtwat meerdan standaard 

rekonwerk, want hoe toon Jo aan dat de combina-

tie van twee constructies samen tot de gewenste 

bijdrage aan het veiligheidsnivoau Ieidt. 

Door flexibelor te denken vanuit het tekort in het 

waterkerend vermogen kan de kracht van verschil-

lende versterkingstechnieken worden gebundold 

door ze te combineren. De zwakheden in een 

bepaaldo techniek kunnen worden gecompen-

seerd door ze te combineren met een andere 

techniek. In het CIP project is gekeken welke 

combinaties van technieken denkbaar zijn en aan 

de hand van voorbeelden is onderzocht hoe cut 

uitwerkt in de ontwerppraktijk. 

Denkende vanuit macro-instabiliteit, piping en 

hoogte van een dijk zijn talrijke combinaties van 

technieken mogelijk. Bij hybride oplossingen kan 

onder andere gedacht worden aan een combinatie 

van technieken waarvan eentje ingrijpt op de 

diepe en de tweede op de ondiepe glijvlakken 

bij macrostabiliteitsproblemen. Bij technieken die 

ingrijpen op de ondiepe glijvlakken kan gedacht 

Doorgerekend voorbeeld 2: 
Korte damwand met 
dijkvernageling 

Door het combineren van een korte 
damwand met diJkvernageling 
kunnen de twee technieken elkaar 

versterken. Het aantal nagels 
dat wordt toegopast heeft direct 
invloed op de bolasting op de korte 

damwand. Een korte damwand is 

lastig uitbreidbaar mocht dat op 
termijn nodig zijn. Wel kunnen 
indion nodig gomakkelijk nagels 

toegevoegd worden om de sterkte 

te vergroten als dat gewenst is. 
Het verlengen van de levensduur 
van de korte damwand is ook 

mogelijk door het toepassen van 

worden aan vernageling, ondiepe damwanden 

(damwanden die niet dieperworden geplaatst dan 

noodzakolijk), houten palen en ontwatering van 

de kernzone van de dijk bijvoorbeeld met behuip 

van waterontspanners. Bij technieken die ingrijpen 

op de diepe glijvlakken kan gedacht worden aan 

korte damwanden (de boverikant van de damwand 

is dieper onder het maaivold geplaatst), dijk-

deuvols en watorontspanrlors. Ook een combinatie 

waarbij de belasting op de ene techniek wordt 

verlaagd door een combinatie met een andere 

techniek is kansrijk. 

Voors en tegens 
Hybride oplossingen hebben een aantal voordelen: 

- Soms is het handig nu al combinaties van technie-

ken in te zetten: 

- Noodzaak: soms is het ingewikkeld om met één 

techniek te komen voor grote opgave faalmecha-

nismen. 

- Minder hinder: Minder zware apparatuur om het 

in te brengen/minder huizen slopen 

- Met hybride oplossingen heb Jo meer in jo 

gereedschapskist: Meer altornatieven/meer 

combinaties mogelijk: meer ambitie en concur-

rentio. 

Soms is het ook handig om alvast nate denken hoe 

je een coristructief element op tormijn kunt ult-

breiden en als optie achter de hand te houden: 

- Mogelijkheid tot uitbroidbaarheid naar do toe-

komst van coristructieve maatregelen (bijvoor-

beeld damwanden) die afgekeurd worden bij de 

toekomstige wetteliJke beoordeling (toetsing). 

- Mogelijkhoid tot levensduurverlenging van do 

constructie. 

Bij innovaties die nu toegepast worden waar 

nog een zeker risico aan zit: uitbreidbaarheid 

als fall-back scenario voor de toekomst als de 

innovatie toch niet functioneert als verwacht. 

Nadelen zijn or ook. Waterschappen zion hybride 

oplossingen bij dijkversterking als duur en ineffi-

ciënt omdat Jo in feite twee maatregelen neemt. 

Do uitdaging ligt or dan ook in beide maatregelen 

dusdanig te optimaliseren dat het niet zorgt voor 

dubbele kosten. Boveridien hangt het vaak van do 

lokale omstandighoden af of een combinatie van 

technieken een kostenefficiënto oplossing is. 

Zoals al eerder aangogeven wordt het rekenwerk 

ook wat complexer. Ook constateren do water-

schappen dat Jo een patchworkdeken van maat-

regelen croëert wat het beheor en onderhoud niet 

makkelijker maakt. Do variëtoit van oplossingen 

zal inderdaad meer vergen van een waterschap 

ook op het viak van een goede documentatie wat 

waar Iigt. 

Do voorbeelden laten zien dat het toepassen van 

hybride oplossingen zowel voordelen biedt bij een 

ontwerp van een dijkverstorking, maar ook een 

oplossing biedt bij het verlongon van do levens-

duur van een constructief element, zoals een 

stalen damwand. Adaptiof denken biedt kansen 

om diJkon meer kostenefficiënt te versterken en 

draagt bij aan het flexibeler inspelen op wat or in 

do toekomst gevraagd wordt. BiJkomond voordeel 

is dat door te werken met kortere planporiodes 

ook kennis die in de toekomst ontwikkeld wordt 

sneller gebruikt kan worden. Geotechnici kunnen 

daar hun bijdrago aan loveron door kiassieko 

grondoplossingen te combineren met allorhande 

bijzondero elementen in do dijk. Toenomend 

inzicht in do wisselwerking tussen grond en 

constructies is daarvoor het unique selling point 

van do geotechnicus om optimaal maatwerk te 

kunnen loveren. 
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